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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΜΙΑ
ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΔΝΑΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ
ΠΜ «Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Ναπηηιία θαη ηηο Μεηαθνξέο»
Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θαηόπηλ ηεο κε αξηζκ.
18/18-12-18 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ, πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη κία
ζύκβαζε έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε έλαλ εμσηεξηθό ζπλεξγάηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΠΜΣ «Νέεο
Τερλνινγίεο ζηε Ναπηηιία θαη ηηο Μεηαθνξέο», θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ πξόηαζε
ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο:
Πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο πξόηαζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο


Οη ελδηαθεξόκελνη/εο πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη ηνπο απαηηνύκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξόηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ
Πξόζθιεζε θαη γεληθόηεξα, λα ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο ζσξεπηηθά όια ηα απαηηνύκελα
πξνζόληα κέρξη ηελ ελ ιόγσ εκεξνκελία.



Οη άλδξεο ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα
έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από απηέο ή λα έρνπλ ιάβεη αλαβνιή γηα όιν ην ρξόλν δηάξθεηαο ηνπ
έξγνπ.



Οη ελδηαθεξόκελνη/εο δελ πξέπεη λα έρνπλ θώιπκα από πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία.
Μία ζέζε Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (Δμωηεξηθόο ζπλεξγάηεο)

Απαηηνύκελα πξνζόληα – Κξηηήξηα

Παξαηεξήζεηο

Μνλάδεο
βαζκνιόγεζεο

Πηπρίν Α.Δ.Ι ζρνιώλ Γηνίθεζεο θαη

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ απνδεηθλύεηαη

Οηθνλνκίαο

απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζρεηηθό κε ην

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ απνδεηθλύεηαη

αληηθείκελν ηνπ ΠΜΣ

απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ απνδεηθλύεηαη

εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε

απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ

10

30

30
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Απνδεδεηγκέλε θαιή γλώζε Αγγιηθήο

Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ απνδεηθλύεηαη

Γιώζζαο

απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ
Δάλ δελ ππάξρεη ή δελ απνδεηθλύεηαη

Πηζηνπνηεκέλε Γλώζε Η/Υ

απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ

5

5

Θα ζπλεθηηκεζνύλ ηα απαηηνύκελα θαη
επηπξόζζεηα πξνζόληα, θαζώο θαη
Σπλέληεπμε

όζα ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζην λα
ζρεκαηηζηεί κία νινθιεξσκέλε εηθόλα

20

ησλ αηνκηθώλ πξνζόλησλ θαη
ηθαλνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ
Δπηπξόζζεηα πξνζόληα: πξνϋπεξεζία ζε Γηνηθεηηθή Υπνζηήξημε ΠΜΣ, ρξήζε Η/Υ (Μs Office & Power
Point), γλώζε ζηε ρξήζε εμνπιηζκνύ γξαθείνπ, γλώζε ρεηξηζκνύ ηζηνζειίδαο ΠΜΣ θαη εγθαηάζηαζεο
ζπζηεκάησλ εμνπιηζκνύ δηδαζθαιίαο. Γλώζε ρξήζεο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ResCom.
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ:
 ηήξεζε πξσηνθόιινπ,
 παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΜΣ,
 ηήξεζε ηνπ ελεξγνύ καζεηνινγίνπ ηνπ ΠΜΣ,
 ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ αξρείσλ θαη θαθέισλ ηνπ ΠΜΣ,
 ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ ΠΜΣ,
 ζπλεξγαζία µε ηνλ δηεπζπληή θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΠΜΣ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή
δηεμαγσγή ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ΠΜΣ,
 αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΜΣ
Γηάξθεηα ζύκβαζεο: Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη γηα 10 κήλεο κε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο.
Πνζό: Κόζηνο 13.640 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θόξσλ θαη ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη όισλ ησλ
εηζθνξώλ ΔΦΚΑ εξγαδόκελνπ εξγνδόηε).
Η ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ έξγνπ κε θσδηθό 80561 (ΚΑ ΔΛΚΔ 1390809).
Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:
 Σπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν «Έληππν ηεο πξόηαζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα.
 Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό Σεκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε απαηηνύκελα
θαη ηπρόλ επηπξόζζεηα πξνζόληα).
 Απνδεηθηηθά απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία
πνπ ζα αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό.
 Δθηόο ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηνδήπνηε ζηνηρείν νη ελδηαθεξόκελνη
θξίλνπλ όηη ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ αηνκηθώλ πξνζόλησλ
θαη ηθαλνηήησλ ηνπο.
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 Υπεύζπλε δήισζε όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο πξόηαζεο.
 Υπεύζπλε δήισζε ζπγθαηάζεζεο ρξήζεο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.

Οη ηίηινη ζπνπδώλ εθόζνλ απηνί έρνπλ ρνξεγεζεί από Ιδξύκαηα ηνπ εμσηεξηθνύ, πξέπεη λα
ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά θαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δε
ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, ε πξόηαζε ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη.
Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία απόδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζεσξνύληαη:
Α. Όηαλ ηπρόλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. πξώηνπ ή
δεύηεξνπ βαζκνύ, ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο
ηζρύεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
θνξέα απαζρόιεζεο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνλ θνξέα
απαζρόιεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηώλεηαη, ην είδνο θαη
ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο.
Β. Όηαλ ηπρόλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ ηδησηηθνύ θνξέα
(ζηνηρεία ηνπ εξγνδόηε, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό
πξόζσπν) από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Σε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηώλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο.
Σεκεηώλεηαη όηη, ην επίπεδν ηεο μέλεο γιώζζαο θαη ε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ απνδεηθλύεηαη όπσο
νξίδεηαη από ηνλ ΑΣΔΠ.
Τίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα
κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Γηθαίσκα ππνβνιήο πξόηαζεο έρνπλ όια ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ πιεξνύλ ηα αλσηέξσ πξνζόληα.
Η ππνβνιή ηεο πξόηαζεο -αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο αμηνιόγεζεο όπσο θαη ηελ θαηά λόκνλ
αλαγθαία ρξήζε ηνπο γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο ζηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζην ζύζηεκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ.
Τπνβνιή πξνηάζεωλ
Οη ελδηαθεξόκελνη/εο ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή ελππόγξαθε πξόηαζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε απηνπξνζώπσο (ώξεο γξαθείνπ 8.30 - 13.30) είηε λα απνζηείινπλ ηε
ζρεηηθή ελππόγξαθε πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαρπδξνκηθά, ζπλνδεπόκελε ζε θάζε
πεξίπησζε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε: «Πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο
Πξόζθιεζεο (αξ. πξση.:

101295/18-02-19) γηα ην «Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Ναπηηιία θαη ηηο

Μεηαθνξέο» κέρξη θαη ηηο 05-03-19 ζηε δηεύζπλζε:
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο
Παλεπηζηεκηνύπνιε 1
Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο
Αγίνπ Σππξίδσλνο, Αηγάιεσ, Τ.Κ. 122 43
Κηίξην Κ15 - «Πνιπγσληθό»
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Η εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλύεηαη από
ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Σηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ νπδεκία
επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινύλ.
Αμηνιόγεζε πξνηάζεωλ
Οη ππνβαιιόκελεο πξνηάζεηο αμηνινγνύληαη θαη επηιέγεηαη εθείλε ε πξόηαζε πνπ ππνβάιιεηαη
εκπξόζεζκα, είλαη παξαδεθηή θαη πιεξνί ζην ζύλνιό ηεο θαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηνπο
νπζηαζηηθνύο όξνπο (πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο θαη όια ηα απαξαίηεηα πξνζόληα) ηεο παξνύζαο
Πξόζθιεζεο.
Πξόηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ππνβνιήο θαη όια ηα απαηηνύκελα
πξνζόληα ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο, δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη απηόκαηα.
Αληηθαηάζηαζε ηεο πξόηαζεο, δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ηπρόλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ
επηηξέπεηαη κόλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.
Η πεξηγξαθόκελε ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε δηαδηθαζία πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ δελ
ζπληζηά δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Τπρόλ επηινγή ελδηαθεξνκέλνπ - αληηζπκβαιιόκελνπ έρεη ην ραξαθηήξα
απνδνρήο πξόηαζεο γηα ζύλαςε ζύκβαζεο. Η δηαδηθαζία ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο νινθιεξώλεηαη κε
ηε ζύληαμε πίλαθα θαηάηαμεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα δείμνπλ εύινγν ελδηαθέξνλ, παξαθνινπζώληαο ζηελ ειεθηξνληθή
δηαδξνκή αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, αλ έρνπλ αλαξηεζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο
(απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ).
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκόζηα θιήξσζε ε νπνία
δηελεξγείηαη πξηλ ηελ θαηάξηηζε ησλ νξηζηηθώλ πηλάθσλ.
Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο
Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο βαζκνινγεί ηηο πξνηάζεηο σο πξνο ηα πξνζόληα - θξηηήξηα ησλ
ππνςεθίσλ, όπσο απηά αλαγξάθνληαη πην πάλσ αλά ζέζε βάζεη ησλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ θαη ησλ
πξνζθνκηδόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό αμηνιόγεζεο κε ην πίλαθα
θαηάηαμεο αλά ζέζε βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνζόλησλ-θξηηεξίσλ.
Σεκεηώλεηαη όηη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ πιεξνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα απαξαίηεηα πξνζόληα
απνξξίπηνληαη από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη πσο ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ζα ηεξεζνύλ θαλόλεο πξνώζεζεο ηζόηεηαο ησλ
θύισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Η Δπηηξνπή Δξεπλώλ δύλαηαη κεηά από πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο λα θαηαγγείιεη θαη λα ιύεη
κνλνκεξώο, νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηελ ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζηνλ ζπκβαιιόκελν.
Τπνβνιή ελζηάζεωλ
Υπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιόγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηελ
αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ «ΓΙΑΥΓΔΙΑ».
Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνύληαη
εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη.
Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζώο θαη ζε απηά ησλ
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ΑΔΑ: 969Ω46Μ9ΞΗ-ΗΚ0
ζπλππνςήθησλ δηθαίσκα πνπ αζθείηαη ππέξ ηνπ αηηνύληνο ππό ηνλ όξν ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ζην ππό ζηνηρεία Γ/ΔΞ/4163-1/06.07.2012 έγγξαθν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ
Φαξαθηήξα, ήηνη όηαλ ζπληξέρεη ζην πξόζσπν ηνπ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ππεξάζπηζεο ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ.
Ο ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ, δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ όηη
επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζύλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζώο θαη ν αξηζκόο απηώλ,
απνθιεηόκελεο νηαζδήπνηε αμηώζεσο ή πξνζδνθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο
Δξεπλώλ http://www.teiath.gr/eee.

Η Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ
θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ
Γξακκαηή Πάληδηνπ
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